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Dia de paralisação contra o corte de verbas 
leva milhares de pessoas às ruas do País

Milhares de brasileiros e brasileiras foram às ruas 
no dia 15 de maio – Dia Nacional em Defesa da 
Educação, contra os cortes de verbas anunciados 

pelo governo Jair Bolsonaro (PSL) no setor. Os Sindicatos 
do Vida Bancária se uniram aos professores, servidores e 
estudantes nesta resistência contra retrocessos.

As manifestações realizadas em centenas cidades do 
País repercutiram mundialmente e esquentaram os ânimos 
da Classe Trabalhadora para a Greve Geral convocada pelas 
Centrais Sindicais para o dia 14 de junho. Leia na pág. 3 a 
mobilização dos Sindicatos em defesa da aposentadoria.
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Vote SIM pela aprovação 
da proposta para a Cassi

Proposta mantém 
percentuais de 
contribuição e 
equilíbrio na 

governança da Cassi

Leia estas e mais informações no endereço
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Novo PDV pode 
cortar 3,5 mil postos 
de trabalho no banco

A Caixa lançou nesta sexta-feira (17/05) 
seu terceiro PDV, com o objetivo de desligar 
3,5 mil empregados. A Fenae e a Contraf-
CUT criticam esse novo corte de pessoal e 
cobram mais contratações.

Por meio de mais um PDV (Programa 
de Demissão Voluntária), lançado no dia 
17 de maio, a Caixa Econômica Federal 
pretende efetivar o desligamento de 
3,5 mil empregados e empregadas, em 
especial aqueles que atuam na matriz e 
nos Escritórios Regionais. O banco também 
anunciou a contratação, a partir do dia 3 
de junho, dos candidatos aprovados no 
concurso de 2014, mas não especificou a 
quantidade das novas contratações. Pelo 
menos, 25% destes serão PNEs (Pessoas 
com Necessidades Especiais).

O prazo para as adesões vai vigorar entre 
os dias 20/05 a 7/06 e os desligamentos 
ocorrerão de 10/06 a 5/07, para os 
empregados da matriz e filiais, e a partir de 
agosto para o pessoal da rede.

Embora tenha sido esperado, esse 
processo de cortes foi desaprovado 
pelas entidades representativas dos 
empregados, que há anos vêm cobrando 
mais contratações para regularizar as 
condições de trabalho e de atendimento 
nas unidades. “O desmonte caminha a 
passos largos na Caixa e esse programa 
de cortes vem para enxugar ainda mais o 
quadro no momento em que lutamos para 
reverter esse cenário sóbrio e fortalecer 
o banco e seu importante papel para 
a sociedade”, critica o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco.
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A Contraf-CUT, bem 
como os Sindicatos do 
Vida Bancária e demais 

entidades de representação dos 
funcionários do Banco do Brasil, 
orienta a aprovação da proposta 
para a Cassi, que está submetida 
à Consulta pelo Corpo Social de 17 
a 27 de maio. Ivaí Lopes Barroso, 
diretor do Sindicato de Cornélio Procópio e 
representante do Vida Bancária na Comissão 
de Empresa dos Funcionários do BB, 
afirma que esta proposta é fruto de intensa 
negociação entre as entidades e a direção do 
banco, com a qual foi possível definir medidas 
essenciais para assegurar a sobrevivência da 
caixa de assistência.

“Os termos que agora estão em votação 
representam significativos avanços em 
relação aos anteriores, que foram rejeitados 
pelos associados. Conseguimos manter os 

percentuais de contribuição de 
60% para o banco e 40% para 
os associados, o princípio de 
solidariedade e, principalmente, a 
governança da Cassi, equilibrando 
assim os poderes das partes 
envolvidas na sua gestão”, explica.

Ivaí lembra que sem esta 
proposta a caixa corre o risco 

de sofrer intervenção pela ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suplementar), que já 
analisou as medidas a serem tomadas para 
garantir a sustentabilidade da Cassi e estará 
acompanhando todo esse processo. “Por tudo 
isso que está em jogo, indicamos a aprovação 
da proposta para iniciar um novo ciclo na 
Cassi”, finaliza.

Integrantes da CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes) do Banco do 
Brasil em Londrina realizaram no período 
de 13 a 17 de maio, no prédio da Avenida 
Paraná, a primeira SIPAT (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho), 
organizada por Alessandra Bianchini, Maria 
Claudia Oguido e Gabriel Nirschi. 

“A SIPAT teve palestras destacando o poder 
do esporte para o controle do estresse, os 
benefícios que o conhecimento das emoções 
e como lidar com elas pode trazer diante 
de tantas situações que vivemos no nosso 
dia-a-dia, que devemos estar preparados 

para as constantes mudanças no mundo do 
trabalho e buscarmos nos adaptar a elas e 
combater os mitos quanto ao HIV/AIDS e as 
ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis)”, 
explica Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato 
de Londrina, afirmando ainda que também 
foram abordados os benefícios de manter uma 
alimentação saudável.

Para ele, os funcionárias responsáveis pelas 
atividades mostraram seu comprometimento 
com a tarefa da CIPA no cuidado para com 
os colegas, clientes e a imagem do banco, 
buscando a melhoria pela prevenção de 
acidentes no local de trabalho.

FuNCIONárIOS DO BB eM LONDrINA PArTICIPAM DA SIPAT

A SIPAT foi realizada de 13 a 
17/05 no prédio central do BB 
em Londrina
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Cresce número de assinaturas 
contra a reforma da Previdência

#EUQUEROMEAPOSENTAR

Onda de demissões 
cria clima de terror 
entre os funcionários

A eterna reestruturação que está em curso no Itaú, 
com o fechamento de agências e demissões em busca 
de lucros ainda mais astronômicos criou um clima de 
terror entre os funcionários e funcionárias, que não 
sabem o que vai ser do futuro. Nos últimos dias, dois 
bancários oriundos do Banestado foram demitidos 
sem justa causa na base do Sindicato de Cornélio 
Procópio, vítimas da política de rotatividade que 
escolhe aqueles com mais tempo de banco e salários 
mais altos para serem dispensados.

esse é o mesmo tratamento dado aos funcionários 
e funcionárias que estão com problemas de saúde e 
mesmo assim são ameaçados de perder o emprego. 
Segundo a secretária de Saúde do Sindicato de 
Cornélio Procópio, edméia Amaral, um bancário que 
estava afastado para tratamento recebeu alta do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social), mesmo não 
tendo a mínima condição de retornar ao trabalho. Para 
piorar ainda mais a situação dele, médico contratado 
pelo banco seguiu o mesmo procedimento do INSS e o 
considerou como apto a exercer suas funções.

“este funcionário está com um grave problema 
de saúde decorrente do ritmo acelerado de trabalho 
que é imposto pelo Itaú e mal consegue ficar em 
pé. Qualquer um pode ver que a situação dele é 
complicada, mas a crueldade é tão grande que o 
banco nem se importa com a questão humana”, critica 
edméia, temendo pelo futuro do bancário.

Fechamento de agências
Matérias divulgadas na grande imprensa nos 

últimos dias indicam que o Itaú pretende fechar 
400 agências no País até o próximo ano para se 
adequar ao processo de migração dos clientes para 
as plataformas digitais e, é claro, reduzir os custos 
operacionais. Os Sindicatos estão acompanhando 
esse processo e cobram a requalificação e realocação 
de funcionários para preservar empregos.

Funcionários e funcionárias do 
Bradesco já podem utilizar os serviços 
do Laboratório Biomed, que atendeu 
solicitação feita pelo Sindicato e se 
credenciou junto ao Plano de Saúde do 
banco.

Heber remigio Panichi, diretor do 
Sindicato de Arapoti, afirma que esta 
é mais uma opção de atendimento 
na região e que vem encurtar 

Sindicato de Arapoti consegue 
credenciar o Laboratório Biomed

Os Sindicatos do 
Vida Bancária 

prosseguem realizando 
atividades para 
colher assinaturas da 
população em defesa 
da aposentadoria no 
documento que será 
entregue aos deputados 
e senadores no início de 
junho, como forma de 
pressioná-los a rejeitar 
a PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) 
6/2019. Na semana 
passada este trabalho foi 
impulsionado nas bases 
do Vida Bancária, com a 
conquista de inúmeros apoios a esta luta.

Os Sindicatos de Apucarana e de Cornélio 
Procópio aproveitaram a paralisação dos 
professores no dia 15 de maio para recolher 
novas assinaturas. Em Londrina, no dia 

Dirigentes do 
Sindicato de 
Apucarana 
conseguiram 
muitos apoios 
em defesa da 
aposentadoria  
durante o 
protesto dos 
professores

distâncias. “estamos procurando novos 
credenciamentos para o Saúde Bradesco 
com o objetivo de dar tranquilidade 
aos funcionários e seus dependentes 
na hora de fazer consultas ou exames, 
evitando os transtornos de terem que se 
deslocar para outras cidades arriscando 
a vida nas estradas e perdendo tempo 
naquilo que pode ser resolvido de forma 
mais ágil”, argumenta Heber.

14, o Sindicato foi até ao Restaurante da 
UEL (Universidade Estadual de Londrina) e 
conseguiu cerca de 1.400 assinaturas, além 
de outras 1.300 durante a manifestação em 
defesa da Educação.

Atividade feita no Restaurante 
Universitário da UEL no dia 14/05 
recolheu cerca de 1.400 assinaturas

Atividade feita no Restaurante 
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Emir Sader destaca importância 
de resistir aos retrocessos

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Inscrições para o Campeonato de Futebol Suíço
de Londrina se encerram dia 25/05
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Revisão das NRs 
coloca em risco a 
saúde e segurança

Sindicato consegue desconto de 15% para 
filiados que se matricularem na  UniCesumar

O Sindicato de Cornélio 
Procópio firmou convênio com a 
UniCesumar, garantindo desconto 
de 15% nas mensalidades para 
bancários e bancárias filiados, bem 
como aos seus dependentes, que 
se matricularem na instituição de ensino. Esta 
vantagem será concedida para os cursos de 
graduação e pós-graduação na modalidade à 
distância, e, também, nos de pós-graduação 
presencial exclusivos do Polo de Cornélio 
Procópio.

Os descontos são válidos para pagamento 
pontual das mensalidades, não incidindo 
sobre a primeira parcela e nem para materiais 

Veja os cursos e outras informações no site 
www.unicesumar.edu.br

Saiba MaisSaiba Mais

Maio Amarelo
Mês de atenção para reduzir os 

acidentes de trânsito

VIDASaúde

Agindo mais uma vez no atendimento 
dos interesses das empresas, o governo 
Jair Bolsonaro (PSL) pretende reduzir 90% 
das Nrs (Normas regulamentadoras), 
instrumentos responsáveis para garantir 
segurança e saúde nos locais de trabalho. A 
intenção do governo é terminar até o mês de 
junho um pacote com a revisão das Nrs para 
viabilizar o corte dos gastos dos patrões com 
muitos procedimentos que atualmente são 
obrigatórios.

Dulce Silveira, secretária de Saúde 
do Sindicato de Londrina, afirma que as 
Normas regulamentadoras estão previstas 
no capítulo V da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) e estabelecem obrigações, 
direitos e deveres a serem cumpridos pelos 
empregadores e empregados. “O fim das 
Nrs vai significar um brutal retrocesso 
na legislação trabalhista, dando margem 
para a volta da exploração sem limites nas 
empresas, elevando os casos de adoecimentos 
e de mortes de trabalhadores no exercício de 
suas funções, porque não terá mais o que ser 
fiscalizado”, alerta.

Ataques aos direitos
Dulce lembra que essa medida do governo 

está alinhada com a reforma trabalhista, 
sancionada por Michel Temer (MDB) 
em 2017, e com a extinção do Ministério 
do Trabalho, órgão que era responsável 
pela fiscalização das condições de saúde 
segurança nas empresas.

Segundo mostram as estatísticas, de 
2012 até 2018 foram registrados 4.503.631 
acidentes de trabalho no País. Destes,16.455 
resultaram em óbitos de trabalhadores.

didáticos e outras taxas. A 
UniCesumar oferece cursos 
em diversas áreas e conta com 
professores capacitados, uma 
estrutura completa à disposição 
dos alunos e, por isso, está entre 

as melhores instituições de Ensino Superior do 
País.

O Polo da Unicesumar em Cornélio Procópio 
fica na Avenida XV de Novembro, 711. Para 
mais informações ligue (43) 3523-0142.

CORNÉLIO PROCÓPIO

O filósofo, cientista social e 
professor da UERJ (Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro), Emir 

Sader, proferiu palestra no auditório 
da UENP (Universidade Estadual do 
Norte do Paraná) sobre a conjuntura 
política, econômica e social do Brasil. O 
evento foi promovido pela Fetec-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná), em 
conjunto com o Sindicato de Cornélio 
Procópio.

“O professor Emir fez uma analise 
do sistema capitalismo no século XXI e 
comparou os governos que adotaram 
políticas capitalistas com os socialistas, 
apontando as diferenças nas gestões. Ele 
também falou sobre o golpe que derrubou 
Dilma Rousseff da Presidência do Brasil 
e a restauração do neoliberalismo no 
País, destacando a importância das entidades 
sindicais, sociais e populares construírem uma 
forte resistência a essa política de retrocessos 
que caracteriza o atual governo brasileiro”, 
relata Lidiani Torrecilha Lopes Pereira, 

diretora do Sindicato de Cornélio Procópio e 
coordenadora da Regional Vida Bancária da 
Fetec-CUT/PR. Após a palestra, Emir Sader 
lançou em Cornélio Procópio seu novo livro 
“Lula e a Esquerda Brasileira do Século XXI”.

Emir Sader falou 
sobre a resistência 

à política de 
retrocessos do 

governo Bolsonaro


